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Vážení kolegovia, milí priatelia.

Dovoľte, aby som Vás v mene SAA srdečne pozval na jubilejné XXX. sympózium Nové 
trendy v prevencii aterosklerózy a XII. školu lipidológie. Tohto roku bude sympózium už 
druhý rok realizované v online priestore z dôvodu predpokladaného „tsunami omikronu“, 
a pevne verím a dúfam, že budúci rok sa budeme môcť stretnúť aj osobne v už klasickom 
„face to face“ formáte podujatia.

V rámci školy lipidológie ponúkame – už tradične – prehľad príspevkov zameraných na naj-
novšie trendy v praktickej diagnostike a liečbe dyslipoproteinémií.  

Liečba statínmi je dobre zavedeným základným pilierom liečby, diskutovať preto budeme 
o odlišnostiach a taktike takejto liečby pri sprievodných ochoreniach pečene, obličiek 
a nervovej sústavy a hľadať možnosti optimálnej tímovej spolupráce pre dosiahnutie lie-
čebných cieľov v súčasnej kardiovaskulárnej prevencii.      

Tento rok sme zvláštnu pozornosť venovali špecifikám familiárnej hypercholesterolémie 
v detskom veku a potrebe tímovej spolupráce pri jej skríningu, komplexnej diagnostike 
a liečbe. Oboznámime sa s výsledkami súčasného stavu molekulárnej diagnostiky varian-
tov vyskytujúcich sa v slovenskej populácii.  

Tak ako po iné roky sme si pozvali popredných renomovaných slovenských i zahraničných 
spíkrov a opinion leaderov v oblasti lipidológie, aby sa s nami podelili o názory a skúse-
nosti týkajúce sa problematiky menežmentu dyslipoproteinémií. Pri vzácnom jubileu – 
30. výročí sympózia si zaspomíname spolu s jeho krstnou mamou docentkou Rašlovou 
na jeho začiatky – a s profesorom Češkom sa ohliadneme dozadu pri bilancii predchá-
dzajúcich troch dekád v lipidológii a hľadaní možností optimálnej farmakologickej inter-
vencie. Prinášame aj aktuálne prehľady v oblasti výskumu zaujímavých patofyziologických 
súvislostí a vývoja farmaceutických technológií a molekúl, ale i iných liečebných možností 
v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Na záver sa dotkneme, tak ako minulý rok, stále 
prítomného problému akcelerovanej aterogenézy v súvislosti s ochorením COVID-19, ako 
aj možnostiam jej včasného ovplyvnenia. 

Verím, že čas strávený pri sledovaní nášho programu  bude pre Vás príjemný a obohacujúci.

S úctou

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
Prezident SAA



Kardiovaskulárne ochorenie je  na 
Slovensku najčastejšou príčinou úmrtia, 
ktoré si každý rok vyžiada približne    
25 tisíc životov1

To je neakceptovateľné.

Zníženie hladiny
LDL cholesterolu o

znižuje riziko kardiovaskulárnej 
príhody o 23%.2
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Euvascor 10 mg/5 mg, Euvascor 20 mg/5 mg, Euvascor 40 mg/5 mg, Euvascor 20 mg/10 mg, 
Euvascor 40 mg/10 mg tvrdé kapsuly 
ZLOŽENIE*: Euvascor 10 mg/5 mg, 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg tvrdé kapsuly 
obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindoprilarginínu (per), 20 mg ator/ 5 mg per, 40 mg ator/5 
mg per, 20 mg ator/10 mg per, 40 mg ator/10 mg per. Obsahuje sacharózu ako pomocnú látku. INDIKÁ-
CIE*: Substitučná terapia ako súčasť menežovania kardiovaskulárneho rizika u dospelých pacientov, ktorí sú 
primerane kontrolovaní atorvastatínom a perindoprilom podávanými súčasne v rovnakých dávkach samo-
statných liekov. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna kapsula jedenkrát denne ráno pred jed-
lom. Euvascor nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať 
s  jednotlivými zložkami. Pacienti majú počas liečby pokračovať v štandardnej diéte na zníženie hladiny 
cholesterolu. Súbežné podávanie: U pacientov, ktorí užívajú tipranavir, ritonavir, telaprevir alebo cyklosporín 
nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 10 mg/deň a  pri boceprevire, elbasvire/grazoprevire nemá dávka 
atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň. Starší ľudia a pacienti so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreat-
inínu a draslíka. Klírens kreatinínu (Clcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie pečene: má sa používať 
s opatrnosťou. Euvascor je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populá-
cia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor 
ACE, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené 
pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gra-
vidity, počas dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia 
(pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), súbežné užívanie antivirotík proti hepatitíde typu C glekapreviru/pi-
brentasviru**, anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny 
alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom 
mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*), súbežné 
užívanie so sakubitrilom/valsartanom – liečba liekom Euvascor sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po pos-
lednej dávke sakubitrilu/valsartanu** (pozri časti UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*), extrakorporálne terapie 
vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE*), významná bilaterálna 
stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť UPOZORNENIA*). UPO-
ZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa majú 
vykonávať pravidelne a  v  prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do 
odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych 
enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu (ULN)) a u pacientov s ak-
tívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzu-
mujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýše-
nie hladín kreatínkinázy (CK) > 10 x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 
x ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. Súbežná liečba inými liekmi: S opatrnosťou je potrebné postu-
povať, keď sa Euvascor používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvas-
tatínu, a  tým riziko rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. 
cyklosporín, ketokonazol, ritonavir...). Riziko myopatie sa môže tiež zvýšiť pri súbežnom používaní gemfi-
brozilu a iných derivátov kyseliny fibrovej, antivirotík proti hepatitíde typu C **,  erytromycínu, niacínu a 
ezetimibu, antivirotík proti hepatitíde C. Súbežne podávanie s liekovými formami kyseliny fusidovej na 
systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. Pokiaľ je 
použitie nevyhnutné, má byť počas liečby kyselinou fusidovou liečba Euvascorom prerušená. Veľmi zriedka-
vo bola hlásená imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia (IMNM) počas alebo po liečbe niek-
torými statínmi. Intersticiálne ochorenie pľúc: ak je podozrenie, liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: 
U diabetických pacientov sa má kontrola glykémie starostlivo monitorovať počas prvého mesiaca liečby. 
Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej 
hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srd-
covým zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s  ischemickou chorobou srdca alebo 
cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na  podávanie 
ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po  zväčšení objemu. 
Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertrofická kardiomyopatia: používať s opatrnosťou. Transplantácia 
obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej transplantácii. Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypoten-
zie alebo renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie 

Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg, 
Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg filmom obalené tablety
ZLOŽENIE*: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 
mg/10 mg/10 mg filmom obalené tablety obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindoprilarginínu (per)/ 5 
mg amlodipínu (amlo), 20 mg ator/ 5 mg per/ 5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg 
per/10 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu ako pomocnú látku. INDIKÁCIE*: Substi-
tučná liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca v spojení s primárnou hypercho-
lesterolémiou alebo kombinovanou hyperlipidémiou u  dospelých pacientov primerane kontrolovaných 
s atorvastatínom, perindoprilom a amlodipínom podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako vo fixnej kombiná-
cii. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna tableta jedenkrát denne ráno pred jedlom. Lipertance nie je 
vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. 
Súbežné podávanie: s elbasvirom/grazoprevirom alebo letermovirom** nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 
mg/deň. Používanie Lipertance sa neodporúča pri súbežnom podávaní letermoviru s cyklosporínom**. Starší ľudia 
a pacienti so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu (Clcr) < 60 ml/min: 
nevhodné. Porucha funkcie pečene: má sa používať s  opatrnosťou. Lipertance je kontraindikovaný u  pacientov 
s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na 
liečivo alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor ACE, alebo deriváty dihydropyridínu, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z 
pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz 
prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, 
ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), súbežné užívanie antivi-
rotík proti hepatitíde typu C glekapreviru/pibrentasviru**, ťažká hypotenzia, šok (vrátane kardiogénneho šoku), 
obštrukcia prietoku ľavej komory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej stenó-
zy), hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému (Qu-
inckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, 
súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek 
(GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*), súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom – liečba 
liekom Lipertance sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu** (pozri časti 
UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi 
(pozri časť INTERAKCIE*), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej 
obličky (pozri časť UPOZORNENIA*). UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na 
pečeň: testy funkcie pečene sa majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacien-
ti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie 
hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu (ULN)) a u pacientov 
s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú 
alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie hladín 
kreatínkinázy (CK) > 10 x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 x ULN alebo pri 
podozrení na rabdomyolýzu. S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, 
ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CY-
P3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, letermovir**, ritonavir...). Riziko myopatie sa 
môže tiež zvýšiť pri súbežnom používaní gemfibrozilu a iných derivátov kyseliny fibrovej, antivirotík na liečbu he-
patitídy typu C (HCV), erytromycínu, niacínu alebo ezetimibu**. Súbežne podávanie s liekovými formami kyseliny 
fusidovej na systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. 
Pokiaľ je použitie nevyhnutné, má byť počas liečby kyselinou fusidovou liečba Lipertance prerušená. Intersticiálne 
ochorenie pľúc: ak je podozrenie, liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: U diabetických pacientov sa má kontrola 
glykémie starostlivo monitorovať počas prvého mesiaca liečby. Srdcové zlyhávanie: používať s opatrnosťou. Hypo-
tenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypoten-
zie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srdcovým zlyháva-
ním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s  ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym 
ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné 
podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ 
hypertrofická kardiomyopatia: používať s opatrnosťou a pozri časť KONTRAINDIKÁCIE*. Transplantácia obličky: nie 
sú skúsenosti po nedávnej transplantácii. Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej 
insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, 

Komplexná ochrana    hypertonika s dyslipidémiou
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jednej funkčnej obličky. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže obja-
viť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej 
artérie. Porucha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými 
zložkami sa odporúča, ak Clcr < 60 ml/min. U  pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená 
hladina urey v  krvi a  kreatinínu; u  pacientov s  renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie 
a renálnej insuficiencie. Hemodialyzovaní pacienti: U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných 
membrán boli hlásené anafylaktoidné reakcie. Má sa zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány. 
Precitlivenosť/Angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém 
spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Kombinácia so sakubitrilom/valsartanom (kontraindikovaná v 
dôsledku zvýšeného rizika angioedému). Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití 
poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke 
sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie ACE inhibítorov s  NEP inhibítormi (napr. racekadotril), mTOR 
inhibítormi (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a  gliptínmi  (napr. linagliptín, saxagliptín, sita-
gliptín, vildagliptín) viesť k  zvýšenému riziku angioedému (napr. opuch dýchacích ciest alebo jazyka, 
s poruchou dýchania alebo bez nej) (pozri časť INTERAKCIE*). Pri začatí liečby racekadotrilom, inhibítormi 
mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a  gliptínmi (napr. linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, 
vildagliptín) u  pacientov, ktorí už užívajú ACE inhibítor, je potrebná opatrnosť**. Anafylaktoidné reakcie 
počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): dočasne ukončiť liečbu pred každou aferézou. Anafylak-
toidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred desenzibiláciou. Tieto reakcie sa po 
náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: 
používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou 
liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocy-
tov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej 
rasy ako u pacientov iných rás. Kašeľ: neproduktívny, ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: 
zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renál-
nej insuficiencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej 
srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich diuretík, doplnkov 
draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka, alebo iných liekov spojených so zvýšením hladín draslíka 
v sére (napr. heparín, kotrimoxazol) a najmä antagonistov aldosterónu alebo blokátorov angiotenzínových 
receptorov**. Kombinácia s  lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón 
(RAAS): súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje 
riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna 
inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú 
súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča 
u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom 
inhibície renín-angiotenzínového systému). Intolerancia fruktózy, glukózogalaktózová malabsorpcia, deficit 
sacharázy a izomaltázy: nemá sa užívať. Sodík: Euvascor obsahuje v podstate zanedbateľné množstvo sodíka 
(menej ako 1mmol sodíka (23 mg) v jednej kapsule). INTERAKCIE*: Kontraindikované: aliskiren (u pacien-
tov s  diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan, 
glekaprevir/pibrentasvir**, Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, inhibítory proteínu rezistentného na 
rakovinu prsníka (BCRP), aliskiren (u iných pacientov, ako sú diabetickí pacienti alebo pacienti s poruchou 
funkcie obličiek), kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), súbežná liečba s inhibítormi ACE 
a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, ami-
lorid, eplerenón, spironolaktón), soli draslíka, grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: Stredne 
silné inhibítory CYP3A4, induktory CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, gemfibrozil/deriváty ky-
seliny fibrovej, inhibítory transportérov, warfarín, antidiabetiká (inzulíny, perorálne antidiabetiká), bak-
lofén, diuretiká nešetriace draslík, racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), 
gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín)**, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrá-
tane kyseliny acetylsalicylovej  ≥ 3 g/deň). Treba vziať do úvahy: kolchicín, kolestipol, perorálne kontraceptí-
va, sympatomimetiká, tricyklické antidepresíva/ antipsychotiká/ anestetiká, zlato, antihypertenzíva a 
vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Euvascor je kontraindikovaný počas gravidity, laktácie a u žien 
v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívaju účinnú antikoncepciu. FERTILITA* OVPLYVNENIE SCHOPNO-
STI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: Môžu sa vyskytnúť reakcie súvisiace so znížením krvného 
tlaku. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Časté: nazofaringitída, hypersenzitivita, hyperglykémia, závrat, bolesť hlavy, 
dysgeúzia, parestézia, porucha zraku, tinnitus, vertigo, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), far-
yngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, 
dyspepsia, hnačka, zápcha, flatulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, bolesť v končatine, artralgia, svalové 
spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina 
kreatínkinázy v krvi. Menej časté: eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia, hyperkaliémia reverzibilná po 
ukončení liečby, anorexia, insomnia, zmenená nálada, porucha spánku, nočné mory, somnolencia, synkopa, 
hypestézia, amnézia, rozmazané videnie, tachykardia, palpitácie, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v 
ústach, pankreatitída, eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, hyperhidróza, 
alopécia, angioedém, pemfigoid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, zlyhanie obličiek, erek-
tilná dysfunkcia, únava, bolesť na hrudi, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, 
zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšená telesná hmotnosť, pozitívny nález bielych krviniek v moči, pád. 
Zriedkavé: trombocytopénia, periférna neuropatia, cholestáza, zhoršenie psoriázy, Stevensov-Johnsonov 
syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, natrh-
nutie svalu**, tendinopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hla-
dina bilirubínu v krvi. Veľmi zriedkavé: rinitída, leukopénia/neutropénia, agranulocytóza/pancytopénia, 
hemolytická anémia u  pacientov s  vrodenou deficienciou G-6PDH, anafylaxia, stav zmätenosti, cievna 
mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pa-
cientov, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u 
vysokorizikových pacientov, angína pektoris, arytmia, eozinofilná pneumónia, zlyhanie pečene, syndróm 
podobný lupusu**, akútne zlyhanie obličiek, gynekomastia, znížený hemoglobín a  znížený hematokrit. 
Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, Raynaudov fenomén**. Syndróm neprimer-
anej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) môže byť považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú kom-
plikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, 
kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I 
na angiotenzín  II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). BALENIE*: 30 tvrdých kapsúl lieku Euvascor 
10mg/5mg, 20mg/5mg, 40mg/5mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 09/2021. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 
Varšava, Poľsko. 
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného 
poistenia.  
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na 
adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 
02/59204111
** Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku.

liečených ACE inhibítormi. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s 
minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie. Poru-
cha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporú-
ča, ak Clcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey v krvi a kreatiní-
nu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie. Amlodipín sa môže používať 
v normálnych dávkach u pacientov so zlyhaním obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný. Hemodyalizovaní pacien-
ti: používať s  opatrnosťou. Precitlivenosť/Angioedém: zastaviť liečbu a  monitorovať až do úplného vymiznutia 
symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/
valsartanom kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný 
skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín 
po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie ACE inhibítorov s NEP inhibítormi (napr. racekado-
tril), mTOR inhibítormi (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a gliptínmi  (napr. linagliptín, saxagliptín, si-
tagliptín, vildagliptín) viesť k zvýšenému riziku angioedému (napr. opuch dýchacích ciest alebo jazyka, s poruchou 
dýchania alebo bez nej) (pozri časť INTERAKCIE*). Pri začatí liečby racekadotrilom, inhibítormi mTOR (napr. siroli-
mus, everolimus, temsirolimus) a  gliptínmi (napr. linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín) u  pacientov, 
ktorí už užívajú ACE inhibítor, je potrebná opatrnosť**. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou 
hustotou (LDL): zriedkavo, pacienti zaznamenali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu 
pred aferézou. Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred liečbou. Tieto reakcie 
sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: použí-
vať s  najvyššou opatrnosťou u  pacientov s  kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, 
liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov. Rasa: perin-
dopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov 
iných rás. Kašeľ: ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyper-
kaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insuficiencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 
rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného pou-
žívania draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka, alebo iných liekov 
spojených so zvýšením hladín draslíka v  sére (napr. heparín, kotrimoxazol) a  najmä antagonistov aldosterónu 
alebo blokátorov angiotenzínových receptorov**. Kombinácia s  lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému 
renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II 
alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania 
obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa 
nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporú-
ča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhi-
bície renín-angiotenzínového systému). Galaktózová intolerancia/glukózo-galaktózová malabsorpcia/celkový defi-
cit laktázy: nemá sa užívať. Sodík: zanedbateľné množstvo sodíka. INTERAKCIE*: Kontraindikované: aliskiren 
(u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan, 
glekaprevir/pibrentasvir**. Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, aliskiren, súčasná liečba s inhibítormi ACE 
a  blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), draslík 
šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, spironolaktón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), gra-
pefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: stredne silní CYP3A4 inhibítory, induktory CYP3A4, digoxín, ezeti-
mib, kyselina fusidová, gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrovej, inhibítory transportérov, warfarín, antidiabetiká 
(inzulíny, perorálne antidiabetiká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSA) (vrátane kyseliny acetylsalicy-
lovej  ≥ 3 g/deň), racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), gliptíny (linagliptín, 
saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín)**. Treba vziať do úvahy: kolchicín, kolestipol, perorálne kontraceptíva, sympa-
tomimetiká, tricyklické antidepresíva/ antipsychotiká/ anestetiká, zlato, digoxín, atorvastatín, warfarín alebo 
cyklosporín, takrolimus, antihypertenzíva a vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Lipertance je kontraindi-
kovaný počas gravidity a laktácie. FERTILITA*: Reverzibilné biochemické zmeny spermií u niektorých pacientov 
liečených blokátormi kalciového kanálu. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A  OBSLUHOVAŤ 
STROJE*: Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti hlavy, únavy, 
slabosti a nauzei. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Veľmi časté: edém. 
Časté: nazofaringitída, hypersenzitivita, hyperglykémia, somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, 
vertigo, porucha zraku, diplopia, tinnitus, palpitácie, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, 
faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v  hornej a  dolnej časti brucha, 
dyspepsia, hnačka, zápcha, zmenená činnosť čriev, flatulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, opuch členka, bo-
lesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, únava, abnormálne hodnoty pečeňo-
vých testov, zvýšená hladina kreatínkinázy v krvi. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia, 
hyperkaliémia reverzibilná po ukončení liečby, anorexia, insomnia, zmenená nálada (vrátane úzkosti), porucha 
spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypestézia, amnézia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulár-
nej tachykardie a  atriálnej fibrilácie), rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v 
ústach, pankreatitída, eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbe-
nia pokožky, hyperhidróza, exantém, alopécia, angioedém, pemfigoid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová 
únava, porucha močenia, noktúria, polakizúria, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť na 
hrudi, bolesť, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, 
zvýšená telesná hmotnosť, pozitívny nález bielych krviniek v moči, zníženie telesnej hmotnosti, pád. Zriedkavé: 
trombocytopénia, stav zmätenosti, periférna neuropatia, cholestáza, zhoršenie psoriázy, Stevensov-Johnsonov 
syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, natrhnutie 
svalu, tendinopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v 
krvi. Veľmi zriedkavé: leukopénia/neutropénia, agranulocytóza alebo pancytopénia, hemolytická anémia u  pa-
cientov s vrodenou deficienciou G-6PDH, znížený hemoglobín a znížený hematokrit, anafylaxia, zvýšený svalový 
tonus, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokori-
zikových pacientov, angína pektoris, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej 
hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofilná pneumónia, gastritída, gingiválna hyperplázia, žltačka, zly-
hanie pečene, exfoliatívna dermatitída, syndróm podobný lupusu, akútne zlyhanie obličiek. Neznáme: imunitne 
sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, extrapyramidálna porucha (extrapyramidálny syndróm), Raynaudov 
fenomén. SIADH môže byť považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítor-
mi. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. 
Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci en-
zým, ACE). Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kaná-
la alebo antagonista kalciových iónov) a  inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov 
srdca a ciev. BALENIE*: 30 alebo 90 (3 balenia po 30) filmom obalených tabliet lieku Lipertance 10mg/5mg/5mg, 
20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 20mg/10mg/10mg, 40mg/10mg/10mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 
09/2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-
236 Varšava, Poľsko. 
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného pois-
tenia.  
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese 
miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111
**Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku.

Materiál je určený výlučne pre osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať liek a bol pripravený v novembri 2020. Pred predpísaním lieku si prosím pozorne preštudujte informáciu o lieku.
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in patients with hypertension in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. www.thelancet.com Published online August 26, 2018.  4. Fox KM. 
Effi cacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet. 2003;362:782–8.



Štúdie REVERSAL, MIRACL a SPARCL 
s 80 mg silou atorvastatínu

Štúdie REVERSAL, MIRACL a SPARCLs 80 mg silou atorvastatínu

BGP Products s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: SORTIS 10 mg fi lmom obalené tablety, SORTIS 20 mg fi lmom obalené tablety, SORTIS 40 mg fi lmom obalené tablety, SORTIS 80 mg fi lmom obalené tablety. Terapeutické indikácie: 
Hypercholesterolémia. Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia. Dávkovanie a spôsob podávania: Dávka má byť individuálna v závislosti od východiskových hodnôt LDL-cholesterolu, cieľa liečby a odozvy pacienta. Obvyklá začiatočná dávka 
je 10 mg jedenkrát denne kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla. Úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 týždňov a viac. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne. Pediatrická populácia: Pre pacientov vo veku 10 rokov a viac 
sa odporúča začať dávkou 10 mg atorvastatínu denne. Dávku možno zvýšiť až na 80 mg denne podľa odpovede na liečbu a tolerancie. Dávky by mali byť individualizované podľa odporúčaného cieľa liečby. Úpravy by mali prebiehať v intervaloch 
4 týždňov alebo dlhších. Atorvastatín nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávanie 
zvýšenia sérových transamináz na viac ako trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt, gravidita, dojčenie a ženy v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodnú antikoncepciu. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: 
Pečeňové testy sa majú robiť pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby. Pokiaľ zvýšené hodnoty transamináz o viac než trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt (ULN) pretrvávajú, odporúča sa znížiť dávku alebo liečbu ukončiť. 
Atorvastatín, môže v zriedkavých prípadoch postihnúť kostrové svalstvo a spôsobiť myalgiu, myozitídu, myopatiu a rabdomyolýzu. Ak sú hodnoty CK na začiatku liečby zvýšené (> 5-krát ULN), liečba atorvastatínom sa nesmie začať. CK sa má 
vyšetriť pred začiatkom liečby statínmi pri: renálnom poškodení, hypotyreóze, pozitívnej osobnej alebo rodinnej anamnéze hereditárnej svalovej poruchy, pozitívnej anamnéze výskytu svalového poškodenia v súvislosti s liečbou statínmi alebo 
fi brátmi alebo výskyte ochorenia pečene a/alebo pitia väčšieho množstva alkoholu, prípadne aj u pacientov > 70 rokov a v situáciách, kedy môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín, ako sú liekové interakcie a osobitné skupiny pacientov 
vrátane genetických podskupín. Počas liečby CK treba vyšetriť, ak sa objavia bolesti svalov, svalové kŕče alebo svalová slabosť. Bezpečnosť v súvislosti s duševným vývojom u pediatrickej populácie nebola stanovená. Pri používaní statínov, 
hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené výnimočné prípady výskytu intersticiálneho ochorenia pľúc. Statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu môžu vyvolať hyperglykémiu, 
pri ktorej je potrebná štandardná liečba diabetu. Nad týmto rizikom však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika statínmi a preto nemá byť dôvodom pre ukončenie liečby. SORTIS obsahuje laktózu a kyselinu benzoovú. Pacienti so zriedkavými 
vrodenými poruchami galaktózovej intolerancie, s celkovým defi citom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú SORTIS užívať. Interakcie: Súbežné podávanie liekov, ktoré sú inhibítormi CYP3A4 (napr. cyklosporín, telitromycín, 
klaritromycín, delavirdín, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol, inhibítory HIV proteáz vrátane ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru a antivirotíka na liečbu hepatitídy typu C vrátane bocepreviru, 
telapreviru, elbasviru/grazopreviru, ledipasviru/sofosbuviru, atď.) môže viesť ku zvýšeným koncentráciám atorvastatínu v plazme a zvýšenému riziku myopatie. Riziko sa tiež môže zvýšiť pri podávaní atorvastatínu s inými liekmi, ktoré majú 
potenciál vyvolať myopatiu, ako sú fi bráty a ezetimib. Gravidita a laktácia: SORTIS je kontraindikovaný počas gravidity a dojčenia. Ženy vo fertilnom veku majú používať vhodné antikoncepčné metódy. Ovplyvnenie schopnosti viesť 
vozidlá a obsluhovať stroje: SORTIS má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: Časté: nazofaryngitída, alergické reakcie, hyperglykémia, bolesť hlavy, faryngolaryngálna bolesť, epistaxa, 
zápcha, nadúvanie, dyspepsia, nauzea, hnačka, myalgia, artralgia, bolesť končatín, svalové kŕče, opuch kĺbov, bolesť chrbta, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hodnota kreatínkinázy v krvi. Menej časté: hypoglykémia, prírastok na 
hmotnosti, anorexia, nočná mora, nespavosť, závrat, parestézia, hypoestézia, dysgeúzia, amnézia, zahmlené videnie, tinnitus, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, grganie, pankreatitída, hepatitída, žihľavka, kožná vyrážka, pruritus, 
alopécia, bolesť krku, svalová únava, celkový pocit choroby, asténia, bolesť na hrudi, periférny edém, únava, pyrexia, pozitívny nález bielych krviniek v moči. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Výdaj 
lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: Február 2021. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii: Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den, Ijssel, Holandsko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421-2-3355 5500. Upravené podľa SPC 
schváleného ŠUKL v novembri 2020.

Literatúra: 1 . Súhrn charakteristických vlastností lieku Sortis, dátum poslednej revízie textu: november 2020. 2. Stone NJ, Robinson JG, LichtensteinAH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of 
blood cholesterol to reduce ath-erosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014; 129: 
Suppl 2: S1-S45. 3. Mach F et al., ESC Scientifi c Document Group, 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modifi cation to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the 
management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS), European Heart Journal, Volume 41, Issue 1, 1 January 2020, Pages 111–188, 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz45. 4. Zoznam kategorizovaných liekov 1.5.2021- 31.5.2021, https://www.mzsr.sk/Clanok?lieky202105
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   Dlhodobo výhodný doplatok na 
100 tabletové balenie pri 80 mg sile4

   Odporúčaný ako liek prvej voľby 
pri znižovaní LDC cholesterolu2,3
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STREDA 9. 2. 2022

XII. ŠKOLA LIPIDOLÓGIE 

13:45 OTVORENIE
 Branislav Vohnout, Ľubomíra Fábryová

14:00 – 15:00  BLOK: RÔZNE POHĽADY NA PROBLÉMY POUŽITIA     
 STATÍNOV V PRAXI
 Predsedníctvo: Ľubomíra Fábryová 

14:00 – 14:20 Statíny pri renálnej insuficiencii – mamičke či radšej svokre? 
 J. Tisoňová, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK,     
 Bratislava

14:20 – 14:40 Statíny z pohľadu hepatológa
 S. Dražilová, II. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

14:40 – 15:00 Statíny u neurologických pacientov
 A. Tomek, 2. Lékařská fakulta Univerzita Karlova, Praha

15:00 – 15:05 Prestávka

15:05 – 16:45  BLOK: MANAŽMENT DYSLIPOPROTEINÉMIÍ
 Predsedníctvo: Daniel Pella 

15:05 - 15:25 Pohľad na súčasný manažment LDL cholesterolu –  
 môžeme urobiť viac pre slovenského pacienta? 
 D. Pella, II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
 Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia, s.r.o.

15:25 – 15:45 Kombinované dyslipoproteinémie 
 A. Zambon, Clinica Medica 1 a Dipartimento di Medicina,  
 Scuola di Medicina e chirurgia UNIPID Padova, Taliansko
 
15:45 – 16:05 Hypertriacylglycerolémia v bežnej klinickej praxi 
 B. Vohnout, Ústav výživy, FOZOŠ SZU, Bratislava

16:05 – 16:25 Nízke a vysoké HDL-C – čo s tým? 
 M. Vrablík, III. Interní klinika I. LF UK, Praha

Diskusia nasleduje po každej prednáške. 



Diskusia nasleduje po každej prednáške. 

16:25 – 16:45 Dokáže tímová práca dosiahnuť cieľ snov?  
 Novinky v odporúčaniach pre KV prevenciu 2021  
 v kombinovanom manažmente dyslipidémie a hypertenzie. 
 Ľ. Fábryová, Metabol KLINIK s.r.o., Biomedicínske centrum SAV  
 a Inštitút pre prevenciu a intervenciu VŠSVA, Bratislava 
 Prednáška podporená spoločnosťou SERVIER Slovensko

16:45 – 16:50  Prestávka

16:50 – 18:55  BLOK FAMILIÁRNEJ HYPERCHOLESTEROLÉMIE (FH) 
 Predsedníctvo: Katarína Rašlová 

16:50 – 17:10 Špecifiká diagnostiky FH u detí 
 A. Hlavatá, Detská klinika NÚDCH, Bratislava

17:10 – 17:30 Manažment FH u detí a adolescentov 
 Ľ. Potočňáková, J. Šaligová, Metabolická ambulancia  
 Detskej fakultnej nemocnice, Košice

17:30 – 17:50 Skríning FH u detí
 T. Freiberger, Ústav klinické imunologie a alergologie, 
 Masarykova Univerzita, Brno

17:50 – 17:55  Prestávka

17:55 – 18:15 Je skríning dieťa-rodič efektívny a vhodný spôsob na diagnostiku  
 familiárnej hypercholesterolémie? Výsledky štúdie ATHENA CV.
 K. Rašlová, Národné referenčné centrum pre familiárne     
 hyperlipoproteinémie a SZU, Bratislava

18:15 – 18:35  Familiárne hypercholesterolémie – diagnostika  
 od frekventovaných patogénnych variantov po mnohogénové    
 sekvenčné analýzy pomocou NGS 
 J. Chandoga, M. Juhosová, E. Konečná, Ústav lekárskej biológie,    
 genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava

18:35 – 18:55 Ako vyzerá slovenský homozygot s FH? 
 K. Gonová, Interná ambulancia a MedPed centrum, Piešťany

Diskusia nasleduje po každej prednáške. 



DOBRÁ VOĽBA LIEČBY
HYPERCHOLESTEROLÉMIE 1

atorvastatín / ezetimib

Dátum prípravy materiálu: október 2019 
Kód materiálu: 4787/2019/10
Určené pre odbornú verejnosť

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: (+421) 915 714 757, e-mail: recepcia.slovakia@zentiva.com, www.zentiva.sk

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: Názov lieku: Zetovar 10 mg/ 10 mg, Zetovar 10 mg/ 20 mg, Zetovar 10 mg/ 40 mg, Zetovar 10 mg/ 80 mg tablety. Farmakoterapeutická skupina: Hypolipidemiká, inhibítory HMG CoA-
reduktázy v kombinácii s inými hypolipidemikami. ATC kód: C10BA05. Zloženie: Každá tableta obsahuje 10 mg ezetimibu a 10, 20, 40 nebo 80 mg atorvastatínu. Terapeutické indikácie: Prídavná liečba k diéte u dospelých s primárnou 
(heterozygotnou a homozygotnou familiárnou a non-familiárnou) hypercholesterolémiou alebo zmiešanou hyperlipidémiou, ktoré už boli kontrolované atorvastatínom a ezetimibom podávanými súbežne v rovnakých dávkach. Dávko-
vanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je 1 tableta denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg/80 mg denne. Počas liečby držať primeranú diétu na zníženie lipidov. Nie je vhodný na začatie liečby. Začatie liečby alebo úprava 
dávky vykonať iba s jednozložkovými liekmi, po nastavení vhodných dávok je možný prechod na fi xnú kombináciu. Staršie osoby: Nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich 
neboli stanovené. Pacienti s poruchou funkcie pečene: Neodporúča sa u stredne závažnej alebo závažnej poruchy funkcie pečene. U aktívneho ochorení pečene je kontraindikovaný. Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Nie je potrebná žiadna 
úprava dávky. Podávať buď ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčových kyselín. U súbežného podávania elbasviru alebo grazopreviru s atorvastatínom nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň. Perorálne 
podávanie v jednorázovej dávke kedykoľvek v priebehu dňa (ale vhodnejšie vždy v rovnakom čase) s jedlom alebo bez jedla. Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na 
ktorúkoľvek z pomocných látok. Počas gravidity a dojčenia a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia, aktívne  ochorení pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz presa-
hujúcimi 3-násobok hornej hranice normálu (HHN) a u pacientov liečených antivirotikami glecaprevirom alebo pibrentasvirom. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Väčšina pacientov, u ktorých vznikla rabdomyolýza, 
užívala statín súbežne s ezetimibom. Rabdomyolýza veľmi zriedkavo pri monoterapii ezetimibom a veľmi zriedkavo pri pridaní k iným látkam so zvýšeným rizikom rabdomyolýzy. Atorvastatín môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť myalgiu, 
myozitídu a myopatiu, ktorá môže prerásť do rabdomyolýzy. Počas liečby alebo po liečbe statínmi vrátane atorvastatínu sa vyskytli veľmi zriedkavé prípady imunitne sprostredkovanej nekrotizujúcej myopatie (ISNM). Pred liečbou: Predpisovať 
s opatrnosťou u pacientov s predispozíciou k rabdomyolýze. Hladina CPK sa má merať pred začiatkom liečby v nasledujúcich prípadoch: porucha funkcie obličiek, hypotyreóza, dedičné muskulárne poruchy v osobnej alebo rodinnej anamnéze, 
muskulárna toxicita pri statíne alebo fi bráte v anamnéze, ochorenie pečene v anamnéze a/alebo konzumácia nadmerného množstva alkoholu, u starších osôb (vek > 70 rokov), situácie, kedy môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín, ako 
sú napr. interakcie a osobitné skupiny, vrátane genetických podskupín pacientov. Ak sú východiskové hladiny CPK významne zvýšené (> 5-násobok HHN), nemá sa začínať s liečbou. Monitorovanie počas liečby: Ak sa počas liečby vyskytne 
bolesť, kŕče alebo slabosť svalov, najmä ak sú sprevádzané celkovým pocitom choroby alebo horúčkou, je potrebné zmerať hladiny CPK. Ak sú tieto hladiny významne zvýšené (> 5-násobok HHN), liečba sa má zastaviť. Ak sa objaví klinicky 
významné zvýšenie hladín CPK (> 10-násobok HHN) alebo ak sa diagnostikuje rabdomyolýza alebo existuje podozrenie na jej prítomnosť, prípravok sa má vysadiť. Pečeňové enzýmy: Pred začiatkom liečby a pravidelne potom sa majú 
vykonávať vyšetrenia funkcie pečene. Ak zvýšenie transamináz väčšie ako 3-násobok HHN pretrváva, odporúča sa zníženie dávky alebo vysadenie prípravku. Opatrnosť u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú 
ochorenie pečene v anamnéze. Insufi ciencia pečene: Pri stredne závažné alebo závažné insufi ciencii pečene sa prípravok neodporúča. Zvýšená pozornosť u pacientov s hemoragickou cievnou mozgovou príhodou alebo lakunárnym infarktom 
v anamnéze, pri vysokom riziku vzniku diabetu mellitu. Pri intersticiálnom ochorení pľúc liečbu prerušiť. Obsahuje laktózu a sodík. Liekové a iné interakcie: Cyklosporín: Nutná opatrnosť a sledovať koncentrácie cyklosporínu. Fibráty: 
Súčasné podávanie s fi brátmi sa neodporúča. Inhibítory CYP3A4: Súčasnému podávaniu silných inhibítorov CYP3A4 (napr. cyklosporínu, telitromycínu, klaritromycínu, delavirdínu, stripentolu, ketokonazolu, vorikonazolu, itrakonazolu, 
posakonazolu, niektorých antivirotík používaných na liečbu hepatitídy C (napr. elbasviru / grazopreviru) a inhibítorov HIV proteázy, vrátane ritonaviru , lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru atď.) je nutné sa vyhnúť. Pri súčasnom 
podávaní so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. erytromycín, diltiazem, verapamil a fl ukonazol), je nutné zvážiť nižšiu maximálnu dávku lieku. Inhibítory BCRP (Breast Cancer Resistant Protein): Pri súčasnom podávaní inhibítorov 
BCRP (napr. elbasvir a grazoprevir), nemá dávka atorvastatínu prekročiť 20 mg/deň. Induktory cytochrómu P450 3A4: Súčasné podávanie s induktormi cytochrómu P450 3A4 (napr. efavirenz, rifampicín, ľubovník bodkovaný) môže viesť k 
zníženiu plazmatických koncentrácií atorvastatínu. Inhibítory transportérov: Inhibítory transportných proteínov (napr. cyklosporín) môžu zvyšovať systémovú expozíciu atorvastatínu. Gemfi brozil / deriváty kyseliny fi brovej: Súčasné podanie 
môže zvýšiť riziko svalových príhod, vrátane rabdomyolýzy. Kyselina fusidová: Počas liečby vysadiť liečbu atorvastatínom. Kolchicín: Pri predpisovaní atorvastatínu s kolchicínom je potrebná opatrnosť. Boceprevir: Pri súčasnom podávaní zvážiť 
začatie najnižšou možnou dávkou lieku Zetovar, pri titrácii nepresiahnuť dennú dávku 10/20 mg. Antikoagulanciá: V prípadoch, keď sa prípravok Zetovar pridá k warfarínu, inému kumarinovému antikoagulanciu alebo fl uindiónu, je nutné 
sledovať INR. Digoxín: Pacienti užívajúci zároveň digoxín musia byť sledovaní. Perorálne kontraceptíva: Súčasné podávanie atorvastatínu s perorálnymi kontraceptívami viedlo ku zvýšeniu koncentrácie noretisterónu a etinylestradiolu. Warfarín: 
U pacientov liečených kumarínovými antikoagulanciami je nutné stanoviť protrombínový čas pred začatím liečby, dostatočne často počas ranej fázy liečby alebo pri zmene dávky alebo po vysadení lieku. Gravidita a laktácia: Ženy vo 
fertilnom veku musia počas liečby používať antikoncepciu. Počas gravidity a dojčenia je prípravok kontraindikovaný. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Zanedbateľný. Bol hlásený závrat. Nežiaduce účinky: 
Časté: nazofaryngitída, alergické reakcie, hyperglykémia, bolesť hlavy, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, fl atulencia, hnačka, zápcha, nevoľnosť, dyspepsia, abdominálna bolesť, artralgia, svalové spazmy, opuch kĺbov, bolesť v končatinách, 
bolesť chrbta, myalgia, únava, abnormálne výsledky funkcie pečene, zvýšenie kreatínkinázy v krvi, zvýšenie ALT a/alebo AST. Veľkosť balenia: 30 a 90 tabliet. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Praha, 
Česká republika. Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením  Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum poslednej revízie textu SmPC: 09/2019.
Literatúra: 1. SPC lieku Zetovar 10 mg/ 10 mg, Zetovar 10 mg/ 20 mg, Zetovar 10 mg/ 40 mg, Zetovar 10 mg/ 80 mg tablety, dátum revízie textu september 2019.



Určené pre odbornú verejnosť. Dátum prípravy materiálu: január 2022. Kód materiálu: 17136/2022/01

Skrátená informácia o lieku
názov lieku: Torvacard Novum 10 mg, Torvacard Novum 20 mg, Torvacard Novum 40 mg, Torvacard Novum 80 mg farmakoterapeutická skupina: liečivá ovplyvňujúce hladinu lipidov, inhibítory 
HMG CoA reduktázy atc kód: C10AA05 Zloženie: 10, 20, 40 resp. 80 mg atorvastatínu (ako trihydrát vápenatej soli atorvastatínu) v každej filmom obalenej tablete. terapeutické indikácie: 
hypercholesterolémia: so súčasne navrhovanou diétou na zníženie celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, apolipoproteínu B a hladiny triacylglycerolov u pacientov dospelých, dospievajúcich a detí 
vo veku 10 rokov a starších s primárnou hypercholesterolémiou vrátane familiárnej hypercholesterolémie (heterozygotná forma) alebo zmiešanou (kombinovanou) hyperlipidémiou (zodpovedajúcou 
typu IIa alebo typu IIb podľa Fredricksona), pokiaľ diéta a iné nefarmakologické postupy neviedli k dostatočnému účinku. Na zníženie celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu u dospelých pacientov 
s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou ako prídavná liečba k ďalšej hypolipidemickej terapii (ako je napr. LDL aferéza) alebo v prípadoch, ak tieto liečebné metódy nie sú dostupné. 
Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia: prevencia KV príhod u pacientov s vysokým rizikom vzniku prvej kardiovaskulárnej príhody, ako doplnok k úprave ďalších rizikových faktorov. Dávkovanie: 
obvyklá začiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 týždňov a viac. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne. Pacientom s poruchou funkcie 
pečene sa má podávať s opatrnosťou. Pre pacientov vo veku 10 rokov a viac sa odporúča začať dávkou 10 mg atorvastatínu denne a titrovať do 20 mg denne, podľa individuálnej odpovede na liečbu 
a tolerancie. Nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov. Podáva sa perorálne, kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na 
ktorúkoľvek z pomocných látok; aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenie sérových transamináz na viac ako trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt; gravidita, 
obdobie dojčenia, podávanie u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú vhodnú antikoncepciu. osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: pečeňové testy sa majú robiť pred začiatkom 
liečby a pravidelne počas liečby. S opatrnosťou sa má používať u pacientov, ktorí konzumujú veľké množstvo alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. U pacientov s prekonanou 
hemoragickou NCMP alebo lakunárnym mozgovým infarktom je pomer rizika a prínosu 80 mg atorvastatínu neistý, a preto sa pred začatím liečby musí starostlivo zvážiť možné riziko hemoragickej 
NCMP. Atorvastatín môže v zriedkavých prípadoch postihnúť kostrové svalstvo a spôsobiť myalgiu, myozitídu a myopatiu, ktoré sa môžu ďalej vyvinúť do rabdomyolýzy. S opatreniami potrebnými 
v súvislosti s účinkami atorvastatínu na kostrový sval a pečeň sa oboznámte v úplnom znení SmPC. Ak je podozrenie, že sa u pacienta prejavilo intersticiálne ochorenie pľúc, je nutné prerušiť terapiu 
ochorenia statínmi. Bezpečnosť v súvislosti s vývojom u pediatrickej populácie nebola stanovená. Statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku 
diabetu môžu vyvolať hyperglykémiu, pri ktorej bude potrebná štandardná diabetologická starostlivosť. Liek obsahuje monohydrát laktózy. liekové a iné interakcie: súbežné podávanie liekov, 
ktoré sú inhibítormi CYP3A4 alebo transportných proteínov, môže viesť ku zvýšeným koncentráciám atorvastatínu v plazme a k zvýšenému riziku myopatie. Riziko sa môže tiež zvýšiť pri súbežnom 
podaní s inými liekmi, ktoré majú potenciál vyvolať myopatiu, ako sú deriváty kyseliny fibrovej a ezetimib. Súbežné podávanie atorvastatínu s induktormi cytochrómu P450 3A4 (napr. efavirenzom, 
rifampicínom, ľubovníkom bodkovaným) môže viesť k variabilnému poklesu plazmatických koncentrácií atorvastatínu. Pri súbežnom opakovanom podávaní digoxínu a 10 mg atorvastatínu sa 
mierne zvýšili rovnovážne koncentrácie digoxínu. Súbežné podávanie atorvastatínu s perorálnymi kontraceptívami viedlo ku zvýšeniu plazmatických koncentrácií noretisterónu a etinylestradiolu. 
U pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá sa musí stanoviť pred začatím liečby atorvastatínom protrombínový čas. Gravidita a laktácia: Torvacard Novum je kontraindikovaný počas 
gravidity a dojčenia. nežiaduce účinky: časté: nazofaryngitída, alergické reakcie, hyperglykémia, bolesť hlavy, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, zápcha, nadúvanie, dyspepsia, nauzea, hnačka, 
myalgia, artralgia, bolesť končatín, svalové kŕče, opuch kĺbov, bolesť chrbta, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hodnota kreatínkinázy v krvi Dostupné veľkosti balenia: 10, 20, 40 
a 80 mg: 30 a 90 filmom obalených tabliet. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. 
Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum poslednej revízie textu SmPc: apríl 2021.

Zentiva a.s., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: (+421) 915 714 757, Fax: (+421) 233 100 199, E-mail: recepcia.slovakia@zentiva.com, www.zentiva.com

literatúra: 1. SPC lieku Torvacard Novum 10,20,40,80 mg, dátum revízie: apríl 2021
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ŠTVRTOK 10. 2. 2022 

XXX. NOVÉ TRENDY V PREVENCII 
ATEROSKLERÓZY (NTPA) 

13:45  OTVORENIE    
 Katarína Rašlová, Branislav Vohnout 

13:55 – 14:15  30 rokov NTPA 
 K. Rašlová, Národné referenčné centrum pre familiárne     
 hyperlipoproteinémie a SZU, Bratislava

14:15 – 16:20  BLOK: NOVÉ HORIZONTY TERAPIE     
 DYSLIPOPROTEINÉMIÍ, HĽADANIE METABOLICKÝCH 
 SÚVISLOSTÍ 
 Predsedníctvo: Katarína Rašlová

14:15 – 14:35 Čo nám prinieslo posledných 30 rokov v lipidológii? 
 R. Češka, Centrum preventivní kardiologie,  
 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

14:35 – 14:55 Čo ukázali slovenské dáta u pacientov, ktorí prekonali  
 KV ochorenie? 
 K. Rašlová, Národné referenčné centrum pre familiárne     
 hyperlipoproteinémie a SZU, Bratislava
 Prednáška podporená spoločnosťou Novartis

14:55 – 15:15 Ako funguje Inklisiran v liečbe hypercholesterolémie?
 D. Pella, II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
 Prednáška podporená spoločnosťou Novartis

15:15 – 15:20 Prestávka

15:20 – 15:40 Vplyv agonistov GLP-1 receptorov na postprandiálne  
 hodnoty lipidov
 P. Novodvorský 1, 2, 3, M. Haluzík 1, 4

 1 Centrum Diabetologie, IKEM, Praha      
 2 University of Sheffield, Sheffield UK 
 3 MUDr. Korecová, metabolické centrum, s.r.o., Trenčín
  4 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
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15:40 – 16:00 Familiární hypercholesterolémie a lipoprotein(a) –  
 některé souvislosti a interference 
 V. Soška, Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny v Brně  
 a II. Interní klinika LF Masarykova univerzita, Brno

16:00 – 16:20 Lp(a) a kardiovaskulárne riziko 
 M. Čaprnda, I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava 

16:20 – 16:25  Prestávka

16:25 – 17:25 BLOK: PREVENTÍVNE KARDIOPROTEKTÍVNE POSTUPY
 Predsedníctvo: Ján Lietava

16:25 – 16:45 Priaznivé účinky antokyanov na vybrané metabolické  
 parametre v experimentálnom modeli diabetu 
 J. Lietava, I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava

16:45 – 17:05  Poteší káva návštevu, či aj srdce?
 J. Tisoňová, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK,     
 Bratislava

17:05 – 17:25 Elektronické cigarety – čo by mal o nich vedieť internista 
 K. Dostálová, Pneumologická ambulancia Rockmed s.r.o., Bratislava

17:25 – 17:30 Prestávka

17:30 – 18:30  BLOK: COVID AKTUÁLNE 
 Predsedníctvo: Branislav Vohnout 

17:30 – 17:50 Akcelerovaná ateroskleróza a COVID
 J. Lietava, I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava

17:50 – 18:10 Protizápalové vlastnosti antidiabetík: „zem zasľúbená“  
 v čase COVID-19
 Ľ. Fábryová, Metabol KLINIK s.r.o., Biomedicínske centrum SAV
 a Inštitút pre prevenciu a intervenciu VŠSVA, Bratislava

18:10 – 18:30 Mortalita pacientov s diabetes mellitus počas  
 pandémie COVID-19 
 J. Lacka, Ambulancia pre diabetes, poruchy metabolizmu  
 a výživy JAL, s.r.o., Trnava

Diskusia nasleduje po každej prednáške. 
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